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USD/TRY: Dün %0,6 oranında değer kazanarak emsallerine göre iyi bir performans sergileyen TL, bu sabaha da olumlu bir
görüntüyle başlıyor. Ülke risk primimizde son günlerde yaşanan iyileşmenin TL’ye olumlu etkisinin devam ettiğini
gözlemliyoruz. Diğer yandan, yıllık enflasyonun %18,71’den %15,72’e gerilemesine rağmen merkez bankasından agresif
faiz indirim beklentisinin oluşmaması da TL’yi destekleyen bir diğer unsur olarak söylenebilir. Enflasyon verisi ardından 25
Temmuz’daki PPK toplantısında en azından 100 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali güçlenmiş bulunuyor. Yurtdışında ise
dün ABD ADP özel sektör istihdam ve ISM hizmet verisinin dün beklentiler altında kalması ardından Fed'den güvercin
beklentiler artarken, Dolar’ın baskı altında kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Sonuç olarak, gerek yurtiçi gerekse
yurtdışı gelişmeler şu aşamada TL’yi desteklemeye devam edebilir. Bugün de 5,60 seviyesinin altına gerileyen kurda takip
ettiğimiz 5,58 hedefte kalmaya devam edebilir. Ancak, düşüşlerin devam etmesi durumunda yarın açıklanacak tarım dışı
istihdam verisi öncesinde söz konusu seviyenin altında kalıcılık beklemiyoruz. Olası yükselişlerde ise 5,65 direnç olarak
izlenebilir.

EUR/USD: 200 günlük ortalamasının altında kalmaya devam paritede, dün ABD’de verilerin zayıf gelmesine karşın takip
ettiğimiz 1,1310 ara direncinin kırılamadığını gözlemledik. Kapanış 1,1280 seviyesinden gerçekleşti. Bugün ABD'de
Bağımsızlık Günü tatili sebebiyle hisse ve tahvil piyasası kapalı olacakken, parite dünkü kapanış seviyesinin etrafında
yatay bir görüntü sergileyebilir. Teknik olarak da, 1,1245 – 1,1315 bölgesi takip edilebilir.
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XAUUSD: Dün ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilerle birlikte Fed’den güvercin beklentiler artsa da
değerli madende güçlenme gözlemlemedik. Değerli madende kapanış da 1.419 seviyesinden gerçekleşti. Şu aşamada
piyasa yarınki tarım dışı istihdam verisi öncesinde bekleme moduna geçmek isteyebilir. Dünkü fiyatlama da bunun bir
işareti olabilir. Bu kapsamda, ABD'de hisse ve tahvil piyasası kapalı olacağı günde değerli maden bant hareketi yapabilir.
Teknik seviyelere baktığımızda 1.410 yakın desteği önemli gözüküyor. Bu seviyenin altında 1.403 tepki gelebilecek seviye
olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1.419 ve 1.426 sıralı dirençler konumunda.
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Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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